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                                            Il Padrino (USA) 
e. Sadler´s Wells (USA) u. Minister´s  Song (USA) e Deputy Minister (CAN) u Ballade (USA) e Herbager (FR)   

 
2005. Brun. Bläs, vit underläpp. Vit halvstrumpa VF. Vita strumpor båda bak.  

Mankhöjd 170 cm – skena 21 cm. 
Tävlingsresultat: Två säsonger. 14 starter 4-0-0. Total prissumma 115.760 kr. 
 
Härstamning: Fadern Sadler´s Wells (e. legendariske avelshingsten Northern Dancer) var själv en 
utomordentlig tävlingshäst med Gr 1-segrar i Irish 2000 Guineas och Coral Eclipse Stakes. Som avels-
hingst har han dominerat i Europa i 20 års tid som ledande avelshingst i Storbritannien 11 ggr, Irland  
7 ggr, Frankrike 4 ggr etc. Han har på 23 årgångar som uppnått tävlingsbar ålder lämnat 2.259 föl av 
vilka 1.745 (77 %) startat och av dessa har 1.177 (67 %) segrat. De har tagit över 3.050 segrar (15 %) 
på ung 20.400 starter. Antalet Black Type-vinnare är 293. Listan över Gr 1-vinnare, champions och 
avelshingstar är oändlig och innehåller aktuella hingstar som Galileo, Montjeu, High Chaparral, 
Barathea m.fl. Som morfar har Sadler´s Wells lämnat Gr 1-vinnare som El Condor Pasa, Divine 
Proportions, Henrythenavigator, Sakhee m.fl.  
 
Minister´s Song, modern till Il Padrino, är ostartad. Av hennes nio föl i startbar ålder har samtliga sex 
som startat även segrat och tagit 17 segrar. De saknar meriter i Black Type-löpningar. Mormodern 
Ballade tog två segrar som två- och treåring. Hon har haft 13 föl i startbar ålder. Av dessa har 10 
startat och 9 segrat och tagit 47 segrar. 1992 korades hon till ”Broodmare of the Year”. Äldsta 
avkomman championstoet Glorious Song tog 17 segrar på 34 starter, inkl. fyra Gr 1-segrar, och är  
mor till framgångsrika avelshingstarna Singspiel, Rahy och Rakeen. Ballade är även mor till avels-
hingstarna Devil´s Bag och Saint Ballado.  
 
Prestationer: Debut i april som fyraåring med två raka segrar över 1200 m och 2400 m. Tredje års-
segern kom tre starter senare över 2650 m. Har som femåring segrat över 2400 m. Högsta formtal: 77. 
 
Veterinärt: Visad i tävlingsmässigt skick. Gott temperament. Utläkt skada kotan vänster 
fram. Uppdrivna kotleder båda fram. I övrigt u.a.  
 
Röntgen:.Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. 
 
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a. 
 
Exteriör: Storväxt och högställd. Långlinjerad. Bra hals och manke. Rätställd. Ordinära 
rörelser i skritt och trav, dock något kort steg vänster fram.  
 
Slutomdöme: Hingst med utmärkt härstamning och god stayerförmåga. Till följd av stor-
vuxenhet sen i tävlingskarriären och visade motsvarande Silverklass vid segertillfällena.  
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
 
 
     Hans Engblom           


